
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2020 r. 

Poz. 41 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. 

poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109 i 2020) obwieszcza się, że w polskim tekście 

Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 

12 stycznia 1993 r.
 
(Dz. U. z 1994 r. poz. 269 oraz z 2008 r. poz. 1025): 

1) w art. 13 w ust. 2 w lit. b zamiast wyrazów: „odsetek z udziału w spółce osobowej lub powierniczej, których dochód 

pochodzi głównie z nieruchomości położonych w drugim Umawiającym się Państwie lub z akcji określonych pod lite-

rą a),” powinny być wyrazy: „udziału w spółce osobowej lub powierniczej, której aktywa składają się głównie 

z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie lub z akcji określonych pod literą a),”, 

2) w art. 24 w ust. 2 w lit. a zamiast wyrazów: „zgodnie z postanowieniami lit. b) i ustępów 3 i 4,” powinny być wyrazy: 

„zgodnie z postanowieniami ustępów 3 i 4,”, 

3) w art. 25 w ust. 1 w zdaniu drugim zamiast wyrazów: „bez względu na postanowienia artykułu,” powinny być wyrazy: 

„bez względu na postanowienia artykułu 1,”. 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz 

                                                           
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagra-

nicznych (Dz. U. poz. 2260). 
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